
Protokół Nr IX/2003 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 23 maja 2003 r. 

 

IX uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Kamieńsku o godz. 1000.  
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych. 
 
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych. 

Załącznik Nr 1 
 

Ponadto na sesję zostali zaproszeni goście. 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw. 

 
 

W załączeniu do protokołu - lista obecności sołtysów. 
 

Załącznik Nr 2  
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Wprowadzenie sztandaru. 
3. Odegranie hymnu państwowego. 
4. Powitanie gości. 
5. Referat okolicznościowy o historii szkoły. 
6. Referat okolicznościowy o patronie szkoły. 
7. Wystąpienia okolicznościowe. 
8. Odegranie „Roty.” 
9. Zakończenie sesji. 
10. Część artystyczna. 
11. Zwiedzanie szkoły. 
12. Obiad. 
 

W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu sesji z proponowanym porządkiem 
obrad. 
 

Załącznik Nr 3  
 

p u n k t 1 
 
Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia IX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Andrzej Kułak.  
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p u n k t 2 
 

Wprowadzenie sztandaru. 
 
Na salę wprowadzono sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.. 

 
p u n k t 3 

 
Odegranie hymnu państwowego. 
 
Hymn państwowy został odegrany przez dętą orkiestrę straŜacką. 

 
p u n k t 4 

 
Powitanie gości. 
 
Przewodniczący Rady powitał radnych, zaproszonych gości i sołtysów. 
 

p u n k t 5 
 

Referat okolicznościowy o historii szkoły. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku Wiesław Kociniak przedstawił 
referat okolicznościowy o historii szkoły. 
 
W załączeniu do protokołu – Referat okolicznościowy o historii szkoły. 
 

Załącznik Nr 4  
 

p u n k t 6 
 

Referat okolicznościowy o patronie szkoły. 
 
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski przedstawił referat okolicznościowy o patronie 
szkoły. 
 
W załączeniu do protokołu – Referat okolicznościowy o patronie szkoły. 
 

Załącznik Nr 5  
 

p u n k t 7 
 

Wystąpienia okolicznościowe. 
 
Jako pierwszy wystąpił Wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Witaszczyk, który 
podziękował za zaproszenie na uroczystą sesje. 
 
„Sprawy Kamieńska były, są i będą zawsze mi bardzo bliskie. Pełniąc funkcję Wicemarszałka 
myślę, Ŝe nawiąŜemy współpracę, która pozwoli nam na rozwiązanie wielu Waszych 
problemów. 40 lat jest to piękny jubileusz, w związku z tym na ręce Pana Dyrektora Zespołu 
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Szkół Ponadgimnazjalnych chciałbym złoŜyć serdeczne podziękowania dla wszystkich 
nauczycieli za włoŜony trud w tym długim okresie czasu. Wiemy, jak bardzo waŜne dla 
naszej ojczyzny jest właściwe kształcenie młodzieŜy. Szczególnie jest to waŜne w przededniu, 
myślę, Ŝe szczęśliwego wejścia w skład ojczyzn w ramach Unii Europejskiej, Ŝe wniesiemy, 
jak najwięcej wszystkiego, co dobre, oŜywczej myśli i działań, na co liczą przedstawiciele, 
politycy Unii Europejskiej. Chciałbym Ŝyczyć uczniom i absolwentom, abyście zawsze mury 
tej szkoły mile wspominali i jak najwięcej korzyści z niej wynieśli, a później mogli 
wykorzystać to w Ŝyciu i jak najlepiej zrealizować się z korzyścią dla Naszej Ojczyzny. 
Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w referendum unijnym. Wielu mówi, Ŝe jest to bardzo 
waŜny moment w Ŝyciu naszego kraju. Wielu polityków porównuje ten okres do roku 966, 
gdy Polska przyjmowała chrześcijaństwo. śyczę wszystkiego najlepszego, oby następne lata 
były lepsze dla tej szkoły pod względem finansowym, jak równieŜ osiągnięć.” 
 
W następnej kolejności wystąpił Dyrektor KWB Bełchatów Krzysztof Wiaderny, który 
podziękował za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej. 
 
„Nie moŜna przejść do porządku dziennego, gdy szkoła ma 40 lat istnienia i wypuściła na 
uŜytek społeczeństwa 5000 absolwentów, to tak jakby miasto Bełchatów z lat 60 -tych 
urodziło się od nowa  i za to naleŜy podziękować gronu pedagogicznemu od początku 
istnienia szkoły do dziś. Z okazji jubileuszu 40 lecia  w imieniu własnym oraz Zarządu KWB 
Bełchatów S.A. pragnę złoŜyć serdeczne gratulacje. śyczę Dyrekcji oraz gronu 
pedagogicznemu powodzenia w realizacji planów zawodowych i sukcesów, kształcenia 
przyszłych kadr oraz wszelkich pomyślności w Ŝyciu osobistym. Wszystkim uczniom Ŝyczę 
pełnej satysfakcji i realizacji ambitnie postawionych planów przy udziale profesjonalnej 
kadry pedagogicznej.  
Kamieńsk jest nam bliski sercem, nawet tym imieniem zostało ochrzczone jedno ze złóŜ. 
Współpraca KWB ze Szkołą będzie istniała zawsze, poniewaŜ tutaj urodziła się Szkoła 
Górnicza i my o tym nie zapominamy.” 
 
Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Lewandowska w imieniu międzyszkolnej komisji 
NSZZ Solidarność. 
 
„Chciałabym w imieniu tej komisji podziękować Dyrekcji szkoły, nauczycielom, młodzieŜy    
i ich rodzicom za wszystkie dotychczasowe osiągnięcia i Ŝyczyć, Ŝeby kondycja szkoły w 
przyszłości była jak najlepsza.” 
 
Następnie wystąpił Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kułak. 
 
„Z okazji 40 –lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i poświęcenia sztandaru                  
im. T. Kościuszki w Kamieńsku w imieniu Rady Miejskiej oraz własnym pragnę wszystkim 
nauczycielom, pracownikom oraz młodzieŜy szkolnej złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia. 
śyczę sukcesów w pracy zawodowej i społecznej na rzecz dalszego rozwoju oświaty oraz 
poziomu nauczania. Niech codzienny trud przynosi Wam najobfitsze plony, a zgodna 
współpraca przyczyni się do rozkwitu naszego Miasta i Gminy Kamieńsk.” 
 

 
Następnie wystąpił Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski. 
 
W załączeniu do protokołu – Przemówienie Burmistrza Kamieńska. 

Załącznik Nr 6 
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Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wraz z  Zastępcą Burmistrza Pawłem Ziembą           
i Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Kułakiem wręczyli Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku Wiesławowi Kociniakowi puchar. 
 

 
p u n k t 8 

 
Odegranie „Roty.”  
 
Dęta orkiestra straŜacka odegrała Rotę. 
 

p u n k t 9 
 

Zakończenie sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak podziękował radnym i  zaproszonym gościom za przybycie         
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam IX uroczystą sesję Rady 
Miejskiej  w Kamieńsku.” 
 
 
        Protokołowała 
 
Bogusława Mroczkowska 
 
 



Protokół Nr IX/2003 
 

z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku 
z dnia 23 maja 2003 r. 

 

IX uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku IV kadencji odbyła się w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Kamieńsku o godz. 1000.  
Stan radnych 15. Obecnych na sesji 15 radnych. 
 
W załączeniu do protokołu – lista obecności radnych. 

Załącznik Nr 1 
 

Ponadto na sesję zostali zaproszeni goście. 
 
Na sesję zostali zaproszeni sołtysi z poszczególnych sołectw. 

 
 

W załączeniu do protokołu - lista obecności sołtysów. 
 

Załącznik Nr 2  
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 
1. Otwarcie sesji.  
2. Wprowadzenie sztandaru. 
3. Odegranie hymnu państwowego. 
4. Powitanie gości. 
5. Referat okolicznościowy o historii szkoły. 
6. Referat okolicznościowy o patronie szkoły. 
7. Wystąpienia okolicznościowe. 
8. Odegranie „Roty.” 
9. Zakończenie sesji. 
10. Część artystyczna. 
11. Zwiedzanie szkoły. 
12. Obiad. 
 

W załączeniu do protokołu – zawiadomienie o zwołaniu sesji z proponowanym porządkiem 
obrad. 
 

Załącznik Nr 3  
 

p u n k t 1 
 
Otwarcie sesji. 
 
Otwarcia IX uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku dokonał Przewodniczący Rady 
Andrzej Kułak.  
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p u n k t 2 
 

Wprowadzenie sztandaru. 
 
Na salę wprowadzono sztandar Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.. 

 
p u n k t 3 

 
Odegranie hymnu państwowego. 
 
Hymn państwowy został odegrany przez dętą orkiestrę straŜacką. 

 
p u n k t 4 

 
Powitanie gości. 
 
Przewodniczący Rady powitał radnych, zaproszonych gości i sołtysów. 
 

p u n k t 5 
 

Referat okolicznościowy o historii szkoły. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku Wiesław Kociniak przedstawił 
referat okolicznościowy o historii szkoły. 
 
W załączeniu do protokołu – Referat okolicznościowy o historii szkoły. 
 

Załącznik Nr 4  
 

p u n k t 6 
 

Referat okolicznościowy o patronie szkoły. 
 
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski przedstawił referat okolicznościowy o patronie 
szkoły. 
 
W załączeniu do protokołu – Referat okolicznościowy o patronie szkoły. 
 

Załącznik Nr 5  
 

p u n k t 7 
 

Wystąpienia okolicznościowe. 
 
Jako pierwszy wystąpił Wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Witaszczyk, który 
podziękował za zaproszenie na uroczystą sesje. 
 
„Sprawy Kamieńska były, są i będą zawsze mi bardzo bliskie. Pełniąc funkcję Wicemarszałka 
myślę, Ŝe nawiąŜemy współpracę, która pozwoli nam na rozwiązanie wielu Waszych 
problemów. 40 lat jest to piękny jubileusz, w związku z tym na ręce Pana Dyrektora Zespołu 
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Szkół Ponadgimnazjalnych chciałbym złoŜyć serdeczne podziękowania dla wszystkich 
nauczycieli za włoŜony trud w tym długim okresie czasu. Wiemy, jak bardzo waŜne dla 
naszej ojczyzny jest właściwe kształcenie młodzieŜy. Szczególnie jest to waŜne w przededniu, 
myślę, Ŝe szczęśliwego wejścia w skład ojczyzn w ramach Unii Europejskiej, Ŝe wniesiemy, 
jak najwięcej wszystkiego, co dobre, oŜywczej myśli i działań, na co liczą przedstawiciele, 
politycy Unii Europejskiej. Chciałbym Ŝyczyć uczniom i absolwentom, abyście zawsze mury 
tej szkoły mile wspominali i jak najwięcej korzyści z niej wynieśli, a później mogli 
wykorzystać to w Ŝyciu i jak najlepiej zrealizować się z korzyścią dla Naszej Ojczyzny. 
Zachęcam gorąco do wzięcia udziału w referendum unijnym. Wielu mówi, Ŝe jest to bardzo 
waŜny moment w Ŝyciu naszego kraju. Wielu polityków porównuje ten okres do roku 966, 
gdy Polska przyjmowała chrześcijaństwo. śyczę wszystkiego najlepszego, oby następne lata 
były lepsze dla tej szkoły pod względem finansowym, jak równieŜ osiągnięć.” 
 
W następnej kolejności wystąpił Dyrektor KWB Bełchatów Krzysztof Wiaderny, który 
podziękował za zaproszenie na uroczystą sesję Rady Miejskiej. 
 
„Nie moŜna przejść do porządku dziennego, gdy szkoła ma 40 lat istnienia i wypuściła na 
uŜytek społeczeństwa 5000 absolwentów, to tak jakby miasto Bełchatów z lat 60 -tych 
urodziło się od nowa  i za to naleŜy podziękować gronu pedagogicznemu od początku 
istnienia szkoły do dziś. Z okazji jubileuszu 40 lecia  w imieniu własnym oraz Zarządu KWB 
Bełchatów S.A. pragnę złoŜyć serdeczne gratulacje. śyczę Dyrekcji oraz gronu 
pedagogicznemu powodzenia w realizacji planów zawodowych i sukcesów, kształcenia 
przyszłych kadr oraz wszelkich pomyślności w Ŝyciu osobistym. Wszystkim uczniom Ŝyczę 
pełnej satysfakcji i realizacji ambitnie postawionych planów przy udziale profesjonalnej 
kadry pedagogicznej.  
Kamieńsk jest nam bliski sercem, nawet tym imieniem zostało ochrzczone jedno ze złóŜ. 
Współpraca KWB ze Szkołą będzie istniała zawsze, poniewaŜ tutaj urodziła się Szkoła 
Górnicza i my o tym nie zapominamy.” 
 
Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Lewandowska w imieniu międzyszkolnej komisji 
NSZZ Solidarność. 
 
„Chciałabym w imieniu tej komisji podziękować Dyrekcji szkoły, nauczycielom, młodzieŜy    
i ich rodzicom za wszystkie dotychczasowe osiągnięcia i Ŝyczyć, Ŝeby kondycja szkoły w 
przyszłości była jak najlepsza.” 
 
Następnie wystąpił Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kułak. 
 
„Z okazji 40 –lecia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i poświęcenia sztandaru                  
im. T. Kościuszki w Kamieńsku w imieniu Rady Miejskiej oraz własnym pragnę wszystkim 
nauczycielom, pracownikom oraz młodzieŜy szkolnej złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia. 
śyczę sukcesów w pracy zawodowej i społecznej na rzecz dalszego rozwoju oświaty oraz 
poziomu nauczania. Niech codzienny trud przynosi Wam najobfitsze plony, a zgodna 
współpraca przyczyni się do rozkwitu naszego Miasta i Gminy Kamieńsk.” 
 

 
Następnie wystąpił Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski. 
 
W załączeniu do protokołu – Przemówienie Burmistrza Kamieńska. 

Załącznik Nr 6 



 4 

 
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wraz z  Zastępcą Burmistrza Pawłem Ziembą           
i Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Kułakiem wręczyli Dyrektorowi Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku Wiesławowi Kociniakowi puchar. 
 

 
p u n k t 8 

 
Odegranie „Roty.”  
 
Dęta orkiestra straŜacka odegrała Rotę. 
 

p u n k t 9 
 

Zakończenie sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Kułak podziękował radnym i  zaproszonym gościom za przybycie         
i udział w sesji. Zakończył obrady wypowiadając formułę „zamykam IX uroczystą sesję Rady 
Miejskiej  w Kamieńsku.” 
 
 
        Protokołowała 
 
Bogusława Mroczkowska 
 
 


